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До питання про членство Михайла Грушевського в 
українській партії соціалістів-революціонерів 

 
У статті розглядається проблема співробітництва М. Грушев-
ського з Українською партією соціалістів-революціонерів. Головна 
увага звертається на питання початку співпраці історика з вище-
згаданою партією, офіційного оформлення та припинення ним 
свого членства в ній. Показано стан висвітлення цих питань в 
історіографічних дослідженнях. Проаналізовано джерельні матері-
али, які проливають світло на цю проблему. Зроблено висновок, що 
протягом тривалого часу історик був одним з лідерів УПСР, не 
маючи офіційного членства в партії. 
Ключові слова: УПСР, Закордонна делегація, еміграція, Українська 
революція, грушевськознавство. 
 
В статье рассматривается проблема сотрудничества М. Грушев-
ского с Украинской партией социалистов-революционеров. Главное 
внимание обращается на вопросы начала сотрудничества 
историка с вышеупомянутой партией, официального оформления 
и прекращения им своего членства в ней. Показано состояние 
освещения этих вопросов в историографических исследованиях. 
Проанализированы источники, которые проливают свет на эту 
проблему. Сделан вывод, что в течение длительного времени 
историк был одним из лидеров УПСР, не имея официального 
членства в партии. 
Ключевые слова: УПСР, Заграничная делегация, эмиграция, 
Украинская революция, грушевсковедение.  
 
The present paper investigates М. Hrushevskyi’s cooperation with the 
Ukrainian socialists-revolutionary party. Academic sources and historical 
literature testify to the fact that the historian’s impact on the ideology, 
program principles and political activity of the USRP was rather substantial. 
But nowadays there are no advanced studies of the academic problem 
outlined. It is true both for research papers in the general history and source 
studies.  

The paper is focused on the problem of the historian’s early cooperation 
with the above-mentioned party, his official registration and termination of 
his membership. The author concludes there is no unity among specialists 
on the following issues: when M. Hrushevskiy decided to join the USRP, 
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how and when he joined it, if he formalized his membership, when the 
cooperation ceased. Most of the historians consider that М. Hrushevskyi 
gradually withdrew from his support of political positions of the Society of 
Ukrainian progressists and developed cooperation with the USRP, but 
supporting the ideological platform of the socialists-revolutionaries, sharing 
their ideas on the methods and forms of revolutionary struggle, he took 
time before he formalized his membership. The materials analyzes 
highlight the problem. It is consequently found out, that the historian acted 
as one of the leaders of the USRP for a long period of time without official 
membership.  
The relevant reference base allows to elicit the following periods in 
М. Hrushevskyi’s cooperation with the USRP: 
1) From the moment of the historian’s return to Ukraine in March, 1917 until 
February, 1920, when already in emigration, he was select the chairman 
of the Foreign delegation, without being a party man.  
2) From February, 1920 until January, 1921. It was in January at the fourth 
party conference in Prague, when a signevent of M. Hrushevskiy’s official 
joining the party took place, as afterwards the historian was considered a 
full-fledged member of the party not only by his supporters but also by the 
opponents. 
3) From January 1921 until November, 1922. The letter to the Central 
Committee of USRP on November, 24 can be considered an argument 
testifying to the historian’s resignation from the party and stopping his 
membership. 
4) From November 1922 until July 1923, when the Viennese group of SRs, 
who considered М. Hrushevskyi their moral authority, finally withdrew from 
the USRP. In March, 1924, on official allowance from the Soviet 
government, the historian goes back to Kyiv. 
Кey words: the USRP, Foreign delegation, emigration, Ukrainian 
revolution, M. Hrushevskiy studies. 

 

Загальновідомо, що Михайло Сергійович Грушевський належить 
до найславетніших постатей української історії кінця ХІХ – ХХ ст. По-
перше, ми знаємо його, як чудового історика, корифея української 
історичної науки. По-друге, надзвичайно важливу роль історик відіграв 
у добу Української Народної Республіки, коли фактично очолював 
Центральну Раду і зарекомендував себе лідером загальнонаціональ-
ного масштабу. Про Михайла Грушевського написано багато 
історичних досліджень, які розкривають нам основні віхи його життя, 
аналізують наукові та політичні здобутки. 

Однак до малодосліджених тем грушевськознавства належить 
проблема тісної співпраці вченого з Українською партією соціалістів-
революціонерів. Джерела та історична література свідчать, що його 
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вплив на ідеологію, програмні засади та політичну діяльність УПСР 
був надзвичайно суттєвим. 

На сьогоднішній день не існує спеціальних наукових досліджень 
вищеназваної проблеми. Це стосується праць як загальноісторичного, 
так і джерелознавчого характеру. Більшість істориків дають цьому 
періоду життя вченого лише загальну характеристику, викорис-
товуючи при цьому переважно вже опубліковані джерела.  

Відомий український дослідник Ігор Гирич, розглядаючи періо-
дизацію життя та діяльності М. Грушевського за Любомиром Винаром, 
напевно найвідомішим сучасним грушевськознавцем, відмічав, що три 
періоди життя історика – світова війна, українська революція і 
еміграція (1914–1924) – спеціально не досліджувалися в працях істо-
риків [3, с. 88]. Причому два з цих періодів, а саме, доба української 
революції та еміграція безпосередньо пов’язані із взаємовідносинами 
М. Грушевського та УПСР. З Ігорем Гиричем погоджується і Віталій 
Тельвак, який відзначає, що “еміграційна доба життя та діяльності 
Михайла Грушевського справедливо відноситься до однієї з найменш 
вивчених у грушевськознавстві” [16, с. 181]. Більше того, потрібно 
підкреслити, що саме на добу еміграції припадає період найтіснішої 
співпраці історика та УПСР. В той же час серед дослідників немає 
єдності у відповідях на питання, коли М. Грушевський вирішив приєд-
натися до УПСР, як і коли він це зробив, чи оформлював він своє 
членство в партії офіційно, коли припинилася ця співпраця. Загалом ці 
питання залишаються дискусійними.  

Відтак, у статті робиться спроба проаналізувати основні аспекти 
співробітництва М. Грушевського з УПСР починаючи з 1917 року, в 
першу чергу більш детально зупинившись на питаннях початку 
співпраці історика з вищезгаданою партією, офіційного оформлення та 
припинення ним свого членства в ній. 

Значна частина істориків віддають перевагу твердженню, що  
М. Грушевський приєднався до УПСР після свого повернення до Украї-
ни в березні 1917 року, але конкретних часових рамок не вказують. Так, 
наприклад, вважають Юрій Шаповал та Ігор Верба в своєму біогра-
фічному нарисі про М. Грушевського [27, с. 154, 198]. Відома дослідниця 
історії УПСР Тетяна Бевз зауважує, що М. Грушевський завжди 
симпатизував партії есерів, а згодом став її членом [1, с. 208–209]. 

Деякі фахівці згадують, що М. Грушевський, повернувшись до 
України, спочатку перебував в рядах Товариства українських поступо-
вців, але поступово перейшов до активної співпраці з УПСР. Наприк-
лад, Руслан Пиріг відзначає, що “природним був би його шлях разом з 
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іншими провідними тупівцями до Української партії автономістів-
федералістів. Однак у доленосний для України час він примикає до 
УПСР” [13, с. 8].  

Геннадій Стрельський та Анатолій Трубайчук вказують, що з 
моменту, коли М. Грушевський очолив Центральну раду, він значно 
еволюціонував вліво, очоливши молоді сили соціалістів-революціо-
нерів. Це викликало критику з боку поступовців, колишніх його друзів-
лібералів і навіть відверто націоналістичних елементів [15, с. 37, 38].  

Аналогічним чином мислить і О. Пріцак, який підтверджує свою 
думку цитатою: “Замість виконувати обов’язки Голови Центральної 
Ради, – пише проф. Б. Крупницький у вступі до І тому передруку “Історії 
України-Руси”, – в напрямі погодження розбіжних громадських 
настроїв, у напрямі рівноваги й співпраці на якомусь загальному ґрунті, 
він кинувся в обійми наймолодшої на Україні партії, що складалася 
здебільшого з молодиків-студентів. Таким чином, замість заспокоєння 
бурхливих хвиль революції поміркованими засобами, Грушевський 
скріплював соціяльну демагоґію. В його особі політично недосвідчені 
кадри соціял-революціонерів дістали авторитетний атут для своєї 
непримиренно-різкої політики” [12, с. 189]. 

На думку П. Овдієнка, відхід М. Грушевського від лібералів та 
зближення з лідерами есерів можна датувати червнем 1917 року [11, 
с. 42], але аргументації на користь саме такого датування історик не 
наводить. 

В той же час провідні дослідники доби Української революції, 
автори “Нарисів історії української революції 1917–1921 років”, упев-
нено стверджують, що “Широко пропагуючи свої народницькі погляди, 
Грушевський протягом 1917–1918 рр. формально залишався 
позапартійним, що фактично дозволяло УПСР і в президії, і в Малій 
раді мати на один голос більше, а з іншого боку – в Грушевського 
завжди залишалося широке поле для маневру” [10, с. 121].  

Водночас досить подібні погляди на співпрацю історика та УПСР 
має Сергій Плохій. Він зазначає, що М. Грушевський довго відмовляв-
ся долучитися до соціалістів-революціонерів, хоча тісно співпрацював 
з їх керівниками [14, с. 90]. В 1919 році Грушевський став одним з 
лідерів центристської фракції УПСР, але втративши “боротьбистів” і 
програвши боротьбу з правими, історик полишає українську політичну 
сцену [14, с. 97]. 

Тобто більшість істориків вважають, що М. Грушевський посту-
пово відходив від підтримки політичних позицій ТУП і зближався з 
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УПСР, але підтримуючи ідеологічну платформу соціалістів-революці-
онерів, розділяючи їх погляди на методи і форми революційної 
боротьби, не поспішав офіційно оформляти своє членство в цій партії 
і зробив це, вірогідно, не раніше 1919 року. 

Підтвердження таким висновкам знаходимо в свідченнях очевид-
ців тих подій та архівних документах. 

Один з лідерів ТУП О. Лотоцький так писав про М. Грушевського 
після повернення того до України: “… найперше визначився він як соці-
аліст та с.-р.” [8, с. 353]. Дещо розширює картину того, що відбувалося 
в перші дні перебування М. Грушевського на Батьківщині інший 
відомий діяч ТУПу Д. Дорошенко, який згадує, що “прибувши до Києва, 
проф. Грушевський дуже скоро зорієнтувався в обставинах і ось за 
дуже короткий час, коли минулися перші дні радісних зустрічей, 
поцілунків, привітанні, ми, старі “тупівці”, співробітники Михайла Сергі-
йовича, його вірна стара гвардія, з немалим здивованням почали помі-
чати, що він – не з нами. Він більше перебував в товаристві молодих 
есерів (соціалістів-революціонерів), радився з ними, оточував себе 
ними, а з нами балакав і радився дуже мало. Коли дехто з старших 
українських діячів, що стояв в особисто близьких стосунках до 
Михайла Сергійовича, спробував запитувати його, що сталося, чому 
він так поводиться, М. С. ухиляючись заявляв, що реальна сила за 
цими “молодиками”, що за ними скоро підуть маси, через те лучче 
відразу стати на їх чолі, щоб не допустити цілий рух до крайностей і 
великих помилок” [5, с. 87–88].  

Б. Мартос також підкреслює вплив М. Грушевського на молодих 
соціалістів-революціонерів [9, с. 75, 77], як у справі створення Гене-
рального Секретаріату, так і під час подальших подій. М. Ковалевський 
у своїх спогадах так характеризує взаємовідносини голови Централь-
ної Ради та есерів: “На становище нашої фракції в справі утворення 
Генерального Секретаріяту найбільше вплинув Михайло Грушев-
ський. Особливо тактичні міркування, які він висунув (наша партія – 
революційна резерва) видалися нам слушними” [7, с. 373]. Звідси 
випливає, що М. Грушевський сприймав УПСР, як “свою” партію. 

До речі, цікавий факт повідомляє О. Шульгін, який свідчить, що 
після розриву з тупівцями М. Грушевський намагався створити свою 
“трудову партію”, але скоро це полишив і почав зближуватись з 
соціалістами-революціонерами [28, с. 149–150].  

Особливо цінним джерелом з історії Української революції є пра-
ця П. Христюка “Замітки і матеріали до історії Української революції”. 
В ній він, зокрема, подає і факти про М. Грушевського. П. Христюк 
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вказує, що ще в березні 1917 року М. Грушевський належав до ТУПу і 
навіть головував на з’їзді поступовців, але потім, з розвитком революції 
вступив до укр. партії соц.-рев., ставши її діяльним членом [17, с. 33]. 
Знову ж таки конкретної дати цього вступу автор не наводить. Груднем 
1918 року датується згадка, що частина українських соціалістів-
революціонерів центристів, серед яких бачимо і М. Грушевського, 
хотіли скликати Центральну Раду і відновити її законодавство [18, 
с. 14]. 

Також варто процитувати і повідомлення уповноваженого началь-
ника команди австрійської армії при Українській Центральній Раді про 
українських політичних діячів, яка датована 8 квітня 1918 року. 
Наведемо його характеристику на М. Грушевського: “Грушевський – 
президент Ради. Укр. соц.-революціонер. Бувший львівський профе-
сор університету. Старик, повний страху та сумнівів, якого стареча 
фігура має надавати Раді обличчя, достойного сенату. З остраху ха-
пається німецької сили і виказує мало симпатій до Австрії” [23, арк. 3]. 
Отже, для окупаційного австрійського армійського командування 
приналежність М. Грушевського до УПСР була доконаним фактом. 

28 січня 1919 року у Києві розпочала роботу конференція УПСР. 
У своїх споминах М. Шаповал назвав цю конференцію фіктивною і 
констатував початок розколу центральної течії партії: “Грушевський, 
Голубович і Ко забирають провід “партії” в свої руки і оддтирають мене 
і Грироіїва” [19, арк. 133]. Про цю конференцію є згадка і у П. Христюка, 
який наголошує, що в роботі конференції брав активну участь 
М. Грушевський [18, с. 74].  

Є. Чикаленко робить запис у своєму “Щоденнику”, датований 
9 лютим 1919 року про лідерство М. Грушевського серед есерів [25, 
с. 34], причому видається, що для нього це не є якоюсь екстраор-
динарною новиною. 

Нарешті, високий рівень інформативності про співпрацю М. Гру-
шевського та есерів мають джерела про діяльність Закордонної 
делегації УПСР. 

Прикладом може служити архівний документ, датований 1919  ро-
ком, який прямо називає М. Грушевського не просто рядовим членом 
Закордонної делегації УПСР, а головою цієї партійної організації. 
Таким джерелом є справка закордонного відділу ЦК КП/б/У про склад, 
політичні позиції і партійні угрупування української еміграції у Відні, 
Празі та Берліні. У ній зазначається, що на чолі групи соціалістів-
революціонерів стоїть так звана “Заграничная делегация Укр. П. С.-Р.”, 
яку очолює професор Грушевський [21, арк. 3]. Напевно, важко 
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запідозрити комуністів у намаганні свідомо перебільшити вплив 
М. Грушевського на Закордонну делегацію УПСР, більшовики добре 
знали своїх ворогів, їх можливості і реальний вплив. 

З 14 по 19 лютого 1920 р. в Празі відбувалась перша партійна 
конференція УПСР за кордоном. Причому звітував про діяльність 
Закордонної делегації старого складу саме М. Грушевський [22, арк. 1]. 
Більше того, на конференції обирали президію Закордонної делегації 
УПСР і Головою Делегації згідно призначенню ЦК УПСР обрали саме 
М. Грушевського [22, арк. 2 зв], що, очевидно, повинно свідчити про 
членство історика в УПСР. Натомість, в серпні 1920 року на запитання 
М. Шаповала про його партійну приналежність М. Грушевський 
відповів, що не входить до УПСР. Про те, що це саме так сказали 
також члени Закордонної Делегації М. Шраг і М. Чечель [1, с. 214]. 
Тобто бачимо парадоксальну ситуацію, коли фактичним керівником 
есерівського партійного руху за кордоном є особа, яка навіть не 
входить до УПСР. Разом з тим такий стан справ влаштовував не тільки 
Закордонну делегацію УПСР, неформальним лідером якої М. Грушев-
ський був ще з березня 1919 року, моменту виїзду в еміграцію, але і 
ЦК УПСР в Україні. 

22–24 травня 1920 року у Празі відбувалася третя партійна кон-
ференція УПСР [6, с. 102]. Головою Закордонної делегації залишався 
М. Грушевський [20, арк. 14 зв]. 

18–23 січня 1921 року у Празі відбувалася четверта партійна 
конференція УПСР [26, с. 310]. На ній представники празької групи 
УПСР, яку очолював М. Шаповал, зробили заяву, що не хочуть брати 
участь у конференції, якщо на ній буде хтось із не членів партії. Це 
фактично був прямий натяк на М. Грушевського. Тому історик у своєму 
виступі заявив, що він “зв’язав навіки своє ім’я з УПСР, віддав їй всі 
сили, репутацію і став в її ряди” [1, с. 214]. Зазначені події ясно засвід-
чили, що до початку конференції М. Грушевський не був офіційно 
членом УПСР і лише фактично після ультимативної вимоги пражан, 
історик зробив заяву, яку можна розцінити, як справжній вступ до 
партії.  

Нарешті потрібно детальніше зупинитись на свідченнях самого 
М. Грушевського. У своїй “Автобіографії” (з 1926 року) він писав: “З 
кінцем березня [1919] через Галичину виїхав за кордон в делегації від 
партії укр. соц. революц. На конференцію ІІ Інтернаціоналу…В 1921 
виступив з делегацією с-рів з ІІ Інтернаціоналу, 1922 р. зложив і деле-
гатський мандат, з огляду на принціпіяльні розходження, і віддався 
виключно науковій роботі…” [2, с. 29–30]. Як бачимо, історик подає 
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дуже скупі свідчення про свої зв’язки з УПСР, починаючи їх моментом 
виїзду в еміграцію в 1919 році, а завершуючи складенням делегат-
ського мандату в 1922 році.  

При цьому, з набагато більшою кількістю подробиць він описує 
ситуацію з виїздом у повідомленні “В першій делегації УПСР (квітень 
1919 – лютий 1920)”. Насамперед Грушевський пояснює, чому він 
виїхав в еміграцію. По приїзді Директорії до Києва, при кінці 1918 р., 
вона взяла правий курс з метою порозумітися з агентами Антанти. Тоді 
Грушевський звернувся до ЦК УПСР з пропозицією, щоб обидві 
соціалістичні партії вислали за кордон своїх делегатів для контакту із 
зарубіжними соціалістичними організаціями, для обопільної інформа-
ції і для контролю державного представництва УНР. Спочатку Дирек-
торія поставилася “неприязно” до пропозиції Грушевського, але в 
лютому 1919 р. вона змінила свою думку, вважаючи, що “зручніше 
буде позбутися мене з України”, і знайшла кошти для делегації [6, 
с. 100]. І “позбавлення” відбулося: Грушевський опинився спочатку у 
Кам’янці-Подільському, де протягом місяця редагував газету “Життя 
Поділля”, а 20 березня 1919 року, погодившись виконувати обов’язки 
представника Закордонної делегації УПСР, виїхав через Станіслав до 
Праги [26, с. 306; 27, с. 202]. 

Підтвердження цим фактам також знаходимо в листі М. Грушев-
ського до редакції щоденника “Вперед”, який датований листопадом 
1921 року. Історик писав: “В признанні заслуг сеї партії в Українській 
революції і в свідомості, її цінності для нашого трудового народу в бу-
дущині вступив я до сеї партії в часах її найтяжчого упадку, в 1919 р., 
щоб по змозі послужити її реорганізації і ідеологічному піднесенню, і 
трудно мені відійти від неї, поки вона зостається під тяжкою нагінкою й 
не може стати на ноги” [4, с. 236]. Напевно, для самого М. Грушев-
ського свідченням його вступу до УПСР був виїзд в еміграцію у складі 
Закордонної делегації.  

На відміну від проблем початку співпраці та офіційного членства 
М. Грушевського в УПСР, питання припинення ним перебування в цій 
партії має досить чітку відповідь. По-перше, це повідомлення вище-
згаданого уривку з його “Автобіографії”. По-друге, такою відповіддю 
також можна вважати лист історика до київського центру УПСР, наді-
сланий 24 листопада 1922 року, в якому він аргументував своє 
рішення припинити свої повноваження як члена Закордонній делегації 
УПСР. У ньому М. Грушевський зазначав, що “Воля моя не видержує 
еміграційного життя і хорує… Репрезентувати партію, котра веде таке 
апокрифічне існування… виступати її іменем, входити в зв’язки з 
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соціалістичними партіями неможливо… бути партійним делегатом за 
кордоном в таких умовах неможливо… Коли обставини не зміняться, 
я з тими товаришами, які поїдуть до вас навесні, поверну вам мій 
делегатський мандат. Я робив не тільки, що міг, але більше того, що 
міг, але дедалі все стає трудніше” [24, с. 22–23]. 

В той же час є думки, що навіть пізніше, не формально, але мо-
рально М. Грушевський залишався лідером лівих есерів. З таким 
поглядом, напевно, можна погодитись. Ситуація змінилась, коли в 
липні 1923 р. на Пленумі ЦК УПСР перевагу здобули праві сили, які 
засуджували прорадянську орієнтацію колишньої групи Грушевського. 
Проти такої постанови група з Харкова надіслала до ЦК так звану 
“Декларацію 66”, в якій автори обороняли радянські принципи. Серед 
тих, хто підписав цю декларацію, були М. Чечель, М. Шраг, 
О. Жуковський, які в той час уже повернулися в Україну. Після цього 
пленуму розбиття УПСР завершилося, і група Грушевського не 
вважала більше себе належною до партії есерів [6, с. 109].  

Підсумовуючи вищесказане можна зробити наступні висновки.  
По-перше, із московського заслання М. Грушевський повертався 

до України в березні 1917 року, залишаючись членом ТУПу. Але, 
швидше за все, перебуваючи у вирі революційних подій, історик зро-
зумів, що політична програма тупівців не відповідає вимогам часу і 
віддав перевагу більш радикальним соціальним змінам, які пропо-
нувала молода есерівська партія. По-друге, перебуваючи на чолі 
Центральної Ради, суспільствознавець усвідомлював важливість кон-
солідації зусиль усіх партійних угруповань та громадських організацій, 
які входили до її складу. Відтак це може пояснити, чому історик 
офіційно не задокументував свого вступу до УПСР. Також, розуміючи 
молодість та політичну недосвідченість есерів, М. Грушевський, як 
голова Центральної Ради, не поспішав залучати їх до управлінської 
діяльності. 

По-третє, наявна джерельна база дозволяє виокремити в співпра-
ці УПСР та М. Грушевського наступні умовні етапи: 

1) З моменту повернення історика до України в березні 1917 року 
і до лютого 1920 року, коли вже перебуваючи в еміграції, він був 
обраний головою Закордонної делегації, не будучи при цьому членом 
партії.  

2) З лютого 1920 року і по січень 1921 року. Саме в січні на чет-
вертій партійній конференції УПСР в Празі, відбулась, на нашу думку, 
знакова подія – офіційний вступ М. Грушевського до УПСР, оскільки 
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після цього історика почали вважати повноправним членом партії не 
тільки його прихильники, але й партійні опоненти. 

3) З січня 1921 і до листопада 1922 року. Лист до ЦК УПСР від 
24 листопада можна вважати аргументом на користь виходу історика 
з партії і припинення ним свого членства в ній. 

4) З листопада 1922 і до липня 1923, коли віденська група есерів, 
в якій М. Грушевський залишався моральним авторитетом, остаточно 
порвала з УПСР. В березні 1924 року, отримавши офіційний дозвіл від 
радянської влади, історик повертається до Києва. 
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